
 

 Utbildning i Jönköping  

Platschef 
1-årig utbildning av medarbetare i byggbranschen i samverkan med 
medlemsföretagen inom Sveriges Byggindustrier, Jönköpings Läns 
Byggmästareförening och Tekniska Högskolan i Jönköping. 
 

 

 START AUGUSTI 2019 

 

Sveriges Byggindustrier (BI), Jönköpings Läns Bygg-
mästareförening (JLB) och Tekniska Högskolan i 
Jönköping (JTH) erbjuder en 1-årig yrkeshögskole-
utbildning som varvar teori med praktik i företagen. 
Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till 
platschef och har arbetslivserfarenhet som arbets-
ledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkeshögskoleutbildning 

Utbildningen ger 200 yrkeshögskolepoäng, branschintyg för 
behörighetsutbildningar samt examensbevis vid genom-
gången utbildning. Delar av utbildningen genomförs ute på 
företagen och benämns som LIA (Lärande I Arbete).  

Studiemedelsberättigad 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel - 
både för den arbetsplatsförlagda och för den teoretiska 
delen. Studiemedel söks via CSN, www.csn.se. 

Bli en attraktiv platschef 

De studerande har efter utbildningen en djup förståelse  
för byggproduktion och har mycket goda förutsättningar  
för en framtid som platschef. Arbetsmarknaden  
ser mycket god ut för platschef – ett attraktivt  
och varierande yrke som erbjuder många vidare  
utvecklingsmöjligheter. Sveriges Byggindustrier  
samarbetar med sina medlemsföretag – såväl  
nationella som lokala – för att säkerställa  
kvaliteten i utbildningen 

 

 

 

 

              

                                                                            

 

 

 

 

 



 

Platschef  
200 Yrkeshögskolepoäng 
 

Kursinnehåll 

ÅR 1: 200 p 
 

Skolförlagda kurser 

Platschef i ett byggprojekt 30p 

Ledarskap 

Arbetsrätt 

Kommunikation 

Ekonomi  

 

Anbudsansvar 40p 

Anbud, kalkyl och planering 

Entreprenadjuridik 

Ledarskap 

AMA 

 

Förberedelseansvar 30p 

Hjälpmedel 

Logistik 

Projekteringssamordning 

BIM 

Planering 

Betongkonstruktioner klass I 

 

Produktionsansvar 30p 

Betongkonstruktioner klass I 

Ledarskap 

Arbetsrätt 

Ekonomi  

Entreprenadjuridik 

Produktionsmetoder 

 

Arbetsplatsförlagda kurser – LIA 

LIA 1-2 Platschef i praktiken 70p 

Förkunskaper 

Grundläggande behörighet, Bygg- och anläggningsprogram 
eller motsvarande. Minst tre års arbetslivserfarenhet som 
arbetsledare eller motsvarande.  

Utbildningens upplägg 

För examensbevis krävs godkänt resultat i samtliga 
ingående kurser. Det ingår även separata kompetensintyg 
för vissa delkurser.  

Utbildningens längd 

Utbildningen är 1 år lång och studierna bedrivs i 
teorigrupper 1 dag per vecka samt på arbetsplatsen och 
som självstudier. 

Ledningsgrupp 

I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från 
Tekniska Högskolan i Jönköping, Ledarna, Sveriges 
Byggindustrier samt från flera lokala och rikstäckande 
byggföretag, exempelvis NCC, Skanska och Peab. 

Utbildningsstart och orter 

Start augusti 2019 i Jönköping. 

Antal platser 

25 platser. 

Kursavgift 

Utbildningen är avgiftsfri. För de som önskar certifiera sig 
för Betong klass I tillkommer en certifieringsavgift.  
 
 

Ansökningstid 

Sista ansökningsdag kommer meddelas på 
www.sverigesbyggindustrier.se/yh.   
Ev. efteranmälan kan ske om plats finns. 

Ansökningsförfarande 

Ansökningsförfarande kommer meddelas via 
www.sverigesbyggindustrier.se/yh från mitten av mars  
2019. Det går också bra att ringa kontaktpersonerna 
nedan. 

Frågor besvaras av 

• Jan-Åke Andersson, Sveriges Byggindustrier (BI) 
Jönköping, 036-34 62 64,  
jan-ake.andersson@sverigesbyggindustrier.se 

• Frågor om anmälan – Tekniska Högskolan i Jönköping, 
036-10 14 70/10 10 54, YHantagning@ju.se 
 

 


